Česká republika - Krajský soud v Brně
IČ 00215734,  Rooseveltova 16, 601 95 Brno,  546 511 111, fax 546 513 362,
e-mail: podatelna@ksoud.brn.justice.cz ID datové schránky: 5wwaa9j
Spr 1/2016
V Brně dne 31. 10.2016

Změna č. 12
rozvrhu práce Krajského soudu v Brně na rok 2016
Ve smyslu ust. § 2 vyhl. č. 37/1992 Sb., v platném znění, a ust. § 40 a násl. zák. č. 6/2002
Sb., v platném znění, měním a doplňuji rozvrh práce Krajského soudu v Brně na rok 2016 (ve
znění pozdějších změn č. 1 až 11) od 1. 11. 2016 takto:

I.

Trestní úsek
1) V bodu 2. „Rozdělování trestního nápadu“ na str. 8 se
- v písm. c) vypouští „Kroměříž“.
- vkládá nové písm. g) ve znění: „g) z oddělení 39 T se vyřazuje JUDr. Dana Kancírová,
která dokončí řízení ve věcech přidělených do 30.10.2014.“
- vkládá nové písm. h) ve znění: „h) v době od 1.11.2016 bude prvních pět věcí
napadlých na pracovišti v Brně přiděleno do senátu 39 T (JUDr. Michal Vrtek), a to
s výjimkou specializací pod bodem 1. písm. a) [senát 2 Tm], d) [senát 11 T, 52 T] a f)
[senát 11 T].“
2) V bodu I. „Pro přidělování věcí vazebních se stanoví tato pravidla“ na str. 9 se
vypouští druhý odstavec znějící: „Předsedovi senátu 69 T JUDr. Jiřímu Dufkovi v
rámci rotace nebude přidělena vazební věc, kde rozhodoval o vazbě v přípravném
řízení a namísto toho mu bude přidělena následující vazební věc, kde takto
nerozhodoval.“
3) V bodu 6. na str. 10 se text nahrazuje tímto zněním: „Věci zapisované do rejstříku Nt,
ve kterých se rozhoduje o vydávací a předávací vazbě, se přidělují Mgr. Martinu
Vrbíkovi, a v případě jeho nepřítomnosti JUDr. Josefu Teplému.“
4) V oddělení 2 Tm, Ntm na str. 12 v sedmém sloupci „Kancelář/Přidělení zaměstnanci“
se za slova „Markéta Kuglerová“ vkládá „Renata Spotzová“.
5) V oddělení 39 T, Nt na str. 13 ve čtvrtém sloupci „Předseda senátu“ se vypouští
„JUDr. Dana Kancírová – zastaven nápad“ a vkládá se „JUDr. Michael Vrtek, Ph.D.
(od 1. 11. 2016)“.
6)
-

V oddělení 61 T, Nt na str. 15
ve třetím sloupci „Obor působnosti“ se vypouští „Kroměříž“.
v šestém sloupci „Zástupce“ se za slova „JUDr. Jiří Dufek“ vkládá „(do 31. 10. 2016)“
v sedmém sloupci „Kancelář/Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Marcela Javoříková,
DiS.“

7) V oddělení 68 T, Nt na str. 15
- ve třetím sloupci „Obor působnosti“ se vypouští „Kroměříž“.
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-

v šestém sloupci „Zástupce“ se za slova „JUDr. Radomír Koudela“ vkládá „(do 31. 10.
2016)“.
v sedmém sloupci „Kancelář/Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Marcela Javoříková,
DiS.“

8) V oddělení 69 T, Nt na str. 16
- ve třetím sloupci „Obor působnosti“ se vypouští „Kroměříž“.
- v šestém sloupci „Zástupce“ se za slova „JUDr. Iveta Šperlichová“ vkládá „(do 31. 10.
2016)“.
- v sedmém sloupci „Kancelář/Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Marcela Javoříková,
DiS.“
9) V bodu 2. „Rozdělení trestního nápadu“ na str. 18
- se nadpis „Rozdělení trestního nápadu“ nahrazuje zněním „Rozdělování trestního
nápadu“.
- text v prvním až šestém odstavci znějící:
„Trestní věci se do odvolacího senátu 6 To, zařazeného na pobočce krajského soudu
ve Zlíně, přidělují z okresů Kroměříž, Uherské Hradiště a Zlín rotačním způsobem
podle stejných zásad, které platí pro pracoviště v Brně, řídící předsedkyni senátu Mgr.
Radaně Macháňové Laštůvkové a členům senátu JUDr. Ivanu Holíkovi a Mgr. Vítu
Krchňáčkovi.
Předsedům senátu JUDr. Jiřímu Dufkovi, Radomíru Koudelovi a JUDr. Ivetě
Šperlichové budou přidělovány rotačním způsobem pouze věci rozhodování o
úkonech soudů v přípravném řízení, které je vedeno pro trestné činy, v nichž v I.
stupni n e r o z h o d u j e krajský soud, kromě prodlužování doby trvání odposlechu
a záznamu telekomunikačního provozu dle § 88 odst. 4 trestního řádu.
Výjimku tvoří specializace:
- trestná činnost ve věcech mladistvých podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví
ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů
- ve věcech právního styku s cizinou podle zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní
justiční spolupráci ve věcech trestních
- ve věcech, které buď celé nebo jejich části jsou označeny stupni utajení podle § 4
písm. a) – d) zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o
bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, a to do doby, než bude pobočka
krajského soudu ve Zlíně uzpůsobena a personálně obsazena tak, aby splňovala
všechna kritéria tohoto zákona i po stránce vybavení, kromě nařízení odposlechu a
záznamu telekomunikačního provozu podle § 88 odst. 2 trestního řádu ve věcech,
které podle tohoto rozvrhu práce napadly či v nich bylo již pravomocně
rozhodnuto Krajským soudem v Brně, pobočkou ve Zlíně, jakožto soudem I.
stupně.
Tyto specializace budou vyřizovány na pracovišti v Brně.
Do doby, než dojde k plnému personálnímu obsazení trestního úseku pobočky
krajského soudu ve Zlíně, budou na základě písemné žádosti příslušného předsedy
senátu 6 To zastupovat soudce zařazené v trestním odvolacím senátu 6 To při
rozhodování trestních věcí podle tohoto rozvrhu práce i soudci, zařazení
v občanskoprávních odvolacích senátech 59 Co a 60 Co, které určí jejich předseda
senátu rotačním způsobem.
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Nápad z okresů Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou se bude rozhodovat na pracovišti
v Brně, a to podle zásad pro přidělování věcí na tomto soudu.“
se nahrazuje textem:
„Do odvolacích senátů 6 To a 71 To na pobočce krajského soudu ve Zlíně se přidělují
trestní věci z okresů Kroměříž, Uherské Hradiště a Zlín, podle oboru jejich působnosti
a stejných pravidel, která platí na pracovišti v Brně. Výjimku tvoří specializace:
- trestná činnost ve věcech mladistvých podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví
ve věcech mládeže;
- ve věcech právního styku s cizinou podle zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní
justiční spolupráci ve věcech trestních;
- ve věcech, které jsou buď celé nebo zčásti označeny stupněm utajení podle § 4
písm. a) až d) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o
bezpečnostní způsobilosti.
Tyto specializace budou vyřizovány na pracovišti v Brně.
Senát 71 To projednává přidělené věci tak, že JUDr. Iveta Šperlichová je předsedkyní
senátu (JUDr. Radomír Koudela a JUDr. Jiří Dufek členové senátu) v každé první
napadlé věci, JUDr. Radomír Koudela je předsedou senátu (JUDr. Iveta Šperlichová a
JUDr. Jiří Dufek členové senátu) v každé druhé napadlé věci, JUDr. Jiří Dufek je
předsedou senátu (JUDr. Iveta Šperlichová a JUDr. Radomír Koudela členové senátu)
v každé třetí napadlé věci.“
10) V části „B/ Rozdělení ostatních odvolacích věcí“ na str. 20 se ve druhém odstavci
vypouští text „po dobu dočasného přidělení JUDr. Michaela Vrtka, Ph.D. na
Nejvyšším soudu ČR“.
11) V oddělení 5 To, Nt na str. 23 se ve čtvrtém sloupci „Předseda senátu“ vypouští text
„(po dobu dočasného přidělení JUDr. Michaela Vrtka, Ph.D. na NS ČR)“.
12) V oddělení 6 To, Nt na str. 23
- ve třetím sloupci „Obor působnosti“ se text „bodu 1)“ nahrazuje zněním „1)
Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím OS v Kroměříži, Uherském
Hradišti a ve Zlíně (vyjma věcí, v nichž rozhodují specializované senáty na pracovišti
v Brně) ve věcech přidělených podle pravidel pro rozdělování trestního nápadu pod
bodem 2.“
- ve třetím sloupci „Obor působnosti“ se text „bodu 4)“ nahrazuje zněním „4)
Rozhodování o úkonech soudů v přípravném řízení z okresů Kroměříž, Uherské
Hradiště a Zlín ve věcech, v nichž je k řízení o trestných činech příslušný v prvním
stupni krajský soud ve smyslu § 17 tr. řádu.“
- ve třetím sloupci „Obor působnosti“ se text „bodu 5)“ vypouští.
- ve čtvrtém sloupci „Předseda senátu“ se vypouští „JUDr. Jiří Dufek“, „JUDr. Radomír
Koudela“ a „JUDr. Iveta Šperlichová“.
- v pátém sloupci „Zástupce“ se dosavadní text nahrazuje zněním: „71 To“.
- v sedmém sloupci „Kancelář/Přidělení zaměstnanci“ se vypouští „Marcela Javoříková,
DiS.“
13) Na konci tabulkové části oddělení trestního odvolacího úseku na str. 25 se doplňuje
soudní oddělení 71 To, Nt v tomto znění:
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Soud.
odd.

Věci

Obor působnosti

Předseda
senátu

71To,
Nt

Trestní
odvolací
II.
stupeň

Rozhodování o
úkonech soudů
v přípravném
řízení z okresů
Kroměříž,
Uherské Hradiště
a Zlín ve věcech,
v nichž je k řízení
o trestných činech
příslušný v
prvním stupni
okresní soud.

JUDr. Iveta
Šperlichová,
JUDr.
Radomír
Koudela,
JUDr. Jiří
Dufek

Členové Zástupce
senátu
6 To

Kancelář
Přidělení
zaměstnanci
Jako v odd. 6 To

14) V příloze A) na str. 143 se ve sloupci „Přísedící senát 48T“ vkládá „15. Dagmar
Klímová (od 1. 11. 2016) Jaroslav Rejda (od 1. 11. 2016) Jiří Růžička (od 1. 11.
2016)“.

II.

Občanskoprávní odvolací úsek
1) V oddělení 12 Co na str. 30 ve druhém sloupci „Obor působnosti“ se v poslední větě
za text „…z odd. 64EXE, 78EXE“ nově vkládá text „79EXE, 81EXE“.
2) V oddělení 15 Co na str. 31 ve druhém sloupci „Obor působnosti“ se za text „… 23P a
Nc“ nově vkládá text „125P a Nc“.
3) V oddělení 20 Co na str. 33 ve druhém sloupci „Obor působnosti“ v páté odrážce se
text „- ve věcech výkonu rozhodnutí a exekucí jako v odd. 12 Co z Městského soudu
v Brně, ale z odd. 26EXE, 64EXE, 75EXE, 78EXE a 105EXE jen opakovaný nápad
těch věcí, které napadly do odd. 20 Co do 31. 12. 2012.“ nahrazuje textem „- ve
věcech výkonu rozhodnutí a exekucí jako v odd. 12 Co z Městského soudu v Brně,
kromě odd. 64EXE, 78EXE, 79EXE, 81 EXE a 105EXE a z odd. 26EXE, 64EXE,
75EXE, 78EXE a 105EXE jen opakovaný nápad těch věcí, které napadly do odd. 20
Co do 31. 12. 2012.“
4) V oddělení 26 Co na str. 34 ve druhém sloupci „Obor působnosti“ se vypouští
poslední věta „Specializace v agendě exekucí z Městského soudu v Brně z odd.
26EXE a 75EXE.“
5) V oddělení 28 Co na str. 34 v šestém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení
zaměstnanci“ se vypouští „Renata Spotzová“.
6) V oddělení 54 Co na str. 41 v šestém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení
zaměstnanci“ se za slova „Mgr. Bc. Hana Cejnková – asistentka soudce“ vkládá „(do
31. 10. 2016).
7) V části „Poznámky k odvolací agendě“ na str. 46 v poznámce č. 6 se vypouští poslední
věta „Specializované exekuční věci z Městského soudu v Brně z odd. 26EXE a
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75EXE napadají do odd. 26 Co bez ohledu na to, že v nich dříve rozhodlo (nebo
vrátilo věc bez vyřízení) odd. 12 Co; pokud však takové rozhodnutí odd. 12 Co bude
zrušeno Ústavním, Nejvyšším nebo zmatečnostním soudem, věc připadne zpět do odd.
12 Co.“ a nově se vkládá text:
„Specializované exekuční věci z Městského soudu v Brně z odd. 79EXE a 81EXE
napadají do odd. 12 Co bez ohledu na to, že v nich dříve rozhodlo odd. 20 Co, nebo že
takové rozhodnutí odd. 20 Co bylo zrušeno Ústavním, Nejvyšším nebo zmatečnostním
soudem; výjimkou jsou případy, kdy odd. 20 Co vrátilo věci z odd. 26EXE a 75EXE
bez věcného vyřízení – tyto věci budou při opětovném nápadu zapsány do odd. 20 Co.
Obdobně jako v předchozí větě platí, že specializované exekuční věci z Městského
soudu v Brně z odd. 26EXE a 75EXE napadají do odd. 20 Co bez ohledu na to, že
v nich dříve rozhodlo odd. 12 Co, nebo že takové rozhodnutí odd. 12 Co bylo zrušeno
Ústavním, Nejvyšším nebo zmatečnostním soudem; výjimkou jsou případy, kdy odd.
12 Co vrátilo věci z odd. 26EXE a 75EXE bez věcného vyřízení – tyto věci budou při
opětovném nápadu zapsány do odd. 12 Co.“

III.

Obchodní úsek

1) V oddělení 4 Cm, ECm, ICm na str. 63 ve čtvrtém sloupci „Zástupce“ se za slova „2.
55Cm, ECm, ICm“ vkládá „(do 15. 6. 2016) 1. 70 Cm, ICm 2. 71 Cm, ICm (od 16. 6.
2016)“.
2) V oddělení 4 Cm, ECm, ICm na str. 63 v pátém sloupci „Asistent soudce/VSÚ/Soudní
tajemník“ se za slova „Mgr. Daniela Dušková (od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2016)“ vkládá
„Mgr. Pavla Jenčová [od 1. 11. 2016 (pro věci ICm)]“.
3) V oddělení 12 Cm, ECm, ICm na str. 65 ve čtvrtém sloupci „Zástupce“ se za slova „2.
15Cm, ECm, ICm“ vkládá „(do 15. 6. 2016) 1. 71 Cm, ICm 2. 70 Cm, ICm (od 16. 6.
2016)“.
4) V oddělení 12 Cm, ECm, ICm na str. 65 v pátém sloupci „Asistent
soudce/VSÚ/Soudní tajemník“ se za slova „Mgr. Daniela Dušková (od 1. 3. 2016 do
31. 8. 2016)“ vkládá „Mgr. Pavla Jenčová (od 1. 11. 2016 (pro věci ICm)]“.
5) V oddělení 17 Cm, ECm, ICm na str. 66 ve čtvrtém sloupci „Zástupce“ se za slova „1.
25Cm, ECm“ vkládá „(do 29. 2. 2016) 1. 18 Cm, ECm (od 1. 3. 2016)“.
6) V oddělení 72 Cm, ICm na str. 77 v šestém sloupci „Vedoucí kanceláře/Přidělení
zaměstnanci“ se vypouští „Ing. Martina Hlaváčová“ a vkládá se „Kateřina Čáslavová“.
7) V oddělení 44 K, Kv, INS, Cm, Nc, ICm na str. 88 v pátém sloupci „Asistent
soudce/VSÚ“ se za slova „Mgr. Denisa Krčková“ vkládá „(do 31. 10. 2016)“.
8) V části „Oddělení hromadných insolvenčních činností“ na str. 92 se dosavadní text
(poslední dvě věty): „Změna v osobě věřitele přihlášené pohledávky se provádí
hromadně prostřednictvím příslušného modulu aplikace ISIR v případech, pokud
návrh věřitele na provedení změny je předložen ve formátu umožňujícím hromadné
zpracování a návrh se zároveň týká více než 50 přihlášených pohledávek.
K hromadnému zpracování změn v osobě věřitele přihlášených pohledávek se do
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oddělení zařazuje soudní tajemnice Vladimíra Polanská, která se ve smyslu § 6 odst. 2
písm. t) vyhlášky č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy pověřuje
k provedení všech úkonů soudu směřujících k rozhodnutí o takovém návrhu.“
nahrazuje textem:
„Návrh věřitele na vstup nabyvatele pohledávky do insolvenčního řízení se zpracovává
hromadně prostřednictvím příslušného modulu aplikace ISIR v případech, pokud je
návrh věřitele předložen ve formátu umožňujícím hromadné zpracování a návrh se
zároveň týká více než 10 přihlášených pohledávek. K hromadnému zpracování návrhu
věřitele na vstup nabyvatele pohledávky do insolvenčního řízení se do oddělení
zařazuje soudní tajemnice Vladimíra Polanská, která se ve smyslu § 6 odst. 2 písm. t)
vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, pověřuje
provedením všech úkonů soudu směřujících k rozhodnutí o takovém návrhu, včetně
jeho vydání.“
9) V části „Zapisovatelky určené na výpomoc úseku insolvenčního soudnictví“ na str. 93
se za slova „Lenka Gergelová“ vkládá „(od 18. 7. 2016 do 17. 10. 2016)“.
10) V příloze č. „5 Složení soudních kanceláří obchodněprávního úseku“ v kanceláři č. 1
na str. 148
- ve druhém sloupci „Soudce“ se za slova „JUDr. Hana Rosívalová“ vkládá „JUDr.
Zdeňka Mikolajková (od 1. 9. 2016)“.
- v pátém sloupci „Zapisovatelky“ se za slova „Blanka Andrýsková“ vkládá „(Eliška
Šobová)“.
11) V příloze č. „5 Složení soudních kanceláří obchodněprávního úseku“ v kanceláři č. 2
na str. 148
- ve druhém sloupci „Soudce“ se za slova „JUDr. Zdeňka Mikolajková“ vkládá „(do 31.
8. 2016)“.
- ve čtvrtém sloupci „Vedoucí kanceláře/Zastupující“ se vypouští „Eliška Šobová“ a
vkládá se „Renata Krédlová“.
- v pátém sloupci „Zapisovatelky“ se vypouští „Eliška Šobová“ a vkládá se „Kateřina
Čáslavová“.
12) V příloze č. 5 „Složení soudních kanceláří oddělení insolvence, konkursu, vyrovnání a
incidenčních sporů“ v kanceláři č. 22 na str. 151 ve třetím sloupci VSÚ/Asistent se za
slova „Mgr. Denisa Krčková“ vkládá „(do 31. 10. 2016)“.
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13) Příloha č. 7 „ROZDĚLENÍ JEDNACÍCH MÍSTNOSTÍ OD 1. 1. 2016 – pracoviště Husova 15“ na str. 154 - 155 se nově nahrazuje zněním:
Příloha č. 7
ROZDĚLENÍ JEDNACÍCH MÍSTNOSTÍ OD 1. 11. 2016 – pracoviště Husova 15
Jednací
síň číslo
3 – 121

Pondělí
Mgr. Sychra
(lichý týden)
Odd. INS (sudý týden)

Úterý

JUDr. Hermanová

JUDr. Schneeweissová JUDr. Weinštuk

JUDr. Klimešová

Mgr. Boháčková
(dopoledne)
JUDr. Weinštuk
(odpoledne)
Mgr. Hejl
JUDr. Kolář

JUDr. Lukešová

Mgr. Hejda

5 – 126
6 – 127

1 – 207
10 – 258
11 – 259
12 – 358
13 – 359
8 – 052
9 – 054
7 – 210

Čtvrtek

JUDr. Semelová

4 – 122

2 – 206

Středa

Mgr. Zapletalová
JUDr. Klusák
JUDr. Fišer
JUDr. Mikolajková
(lichý týden)
Odd. INS (sudý týden)
Mgr. Vdovcová
Mgr. Krčmářová
Mgr. Kozák
JUDr. Bruknerová

JUDr. Čuprová
Odd. INS (JUDr.
Knapilová, Mgr.
Kozák)
JUDr. Klimešová

Mgr. Sychra

JUDr. Semelová (lichý
týden)
Odd. INS (sudý týden)
JUDr. Schneeweissová

JUDr. Kolář Petr
JUDr. Meluzín

JUDr. Hermanová

Mgr. Hejl

Mgr. Hejda
JUDr. Rosívalová
JUDr. Kubiš
JUDr. Ranzi
JUDr. Hrstková
JUDr. Jedlička

JUDr. Rosívalová
JUDr. Jedlička

JUDr. Klusák

Mgr. Vdovcová
Mgr. Zapletalová

JUDr. Meluzín

JUDr. Ranzi

JUDr. Fišer

JUDr. Novotná

Mgr. Kopečná

JUDr. Mikolajková

Kubíčková
Mgr. Kopečná
JUDr. Hrstková
JUDr. Hermanová
JUDr. Bruknerová

JUDr. Kovanič
JUDr. Hanzlíková
JUDr. Pospíchal
Mgr. Mozgová

JUDr. Novotná
Mgr. Boháček
JUDr. Bejčková
JUDr. Lukešová
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Pátek

Kubíčková
Mgr. Boháčková
JUDr. Knapilová

IV.

Správa soudu
1) V oddělení „Ředitel soudní správy“ na str. 119 se dosavadní text nahrazuje tímto
zněním:
Ředitel soudní správy - Ing. Zdeněk Tonar (od 1.11.2016)
Zastupuje: Alena Mazurová, DiS.
Zajišťuje provoz krajského soudu po stránce hospodářské, materiální a finanční.
Řídí, organizuje a kontroluje činnost správy krajského soudu.
Metodicky řídí a kontroluje činnost správy Městského soudu v Brně a okresních soudů
v obvodu krajského soudu.
Zajišťuje řádný chod soudních kanceláří krajského soudu na pracovištích
Rooseveltova 16 a Husova 15, na pobočkách ve Zlíně a v Jihlavě.
Zajišťuje rozpis prostředků státního rozpočtu pro hospodaření krajského soudu a
okresních soudů v jeho obvodu, a to minimálně v rozsahu členění závazných ukazatelů
daných zákonem o státním rozpočtu a správcem kapitoly státního rozpočtu v IISSP,
Zajišťuje vyhotovení návrhu rozpočtu za krajský soud a okresní soudy v jeho obvodu
a podkladů pro zpracování státního závěrečného účtu podle platných předpisů a
pokynů Ministerstva spravedlnosti ČR.
Vyhodnocuje požadavky okresních soudů v obvodu krajského soudu o přidělení
rozpočtových prostředků nad rámec rozepsaného rozpočtu z hlediska jejich věcnosti,
účelnosti a hospodárnosti, předkládá návrhy rozpočtových opatření a přesunů
finančních prostředků mezi jednotlivými soudy v obvodu krajského soudu v rámci
závazných ukazatelů rozpočtu krajského soudu stanovených Ministerstvem
spravedlnosti ČR.
Navrhuje opatření vedoucí ke snižování výdajů a zvyšování příjmů krajského soudu a
okresních soudů v jeho obvodu,
Zpracovává sumární rozbory hospodaření za Krajský soud v Brně a okresní soudy
v jeho působnosti.
Podílí se na hodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol hospodaření u okresních
soudů v obvodu krajského soudu a přijímá opatření k zamezení opakování zjištěných
nedostatků.
Řídí zpracování střednědobého výhledu investičních a neinvestičních akcí v rámci
programů reprodukce majetku krajského soudu a okresních soudů v jeho působnosti,
zabezpečuje aktualizaci programů a podprogramů reprodukce majetku krajského
soudu a okresních soudů v jeho působnosti a jejich realizaci.
Vyřizuje personální věci zaměstnanců krajského soudu (s výjimkou soudců).
Vyřizuje stížnosti vůči zaměstnancům krajského soudu (kromě stížností souvisejících
s rozhodovací činností, které vyřizují předseda a příslušní řídící místopředsedové
podle pokynů předsedy soudu).
Plní další úkoly související s výkonem státní správy krajského soudu podle pověření a
pokynů předsedy krajského soudu a pokynů Ministerstva spravedlnosti ČR.
2) V části „Uklízečky na pracovišti Rooseveltova 16“ na str. 130 se za slova „Veronika
Přímalová“ vkládá „Marcela Hlaváčková“.

JUDr. Milan Bořek
předseda Krajského soudu v Brně
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